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het romeinse rijk in 100 data  
(fragment)

9
11 september. Na een bloedige veldslag van meer dan drie dagen bij het 
Teutoburgerwoud, in het noordelijke deel van Germanië, worden drie hele 
Romeinse legioenen met aan het hoofd gouverneur Publius Quinctilius 
Varus in de pan gehakt door een alliantie van Germaanse volksstammen 
onder leiding van Arminius, hoofdman van de Cherusken. Het nieuws 
van de nederlaag brengt een enorme schokgolf teweeg in Rome: Augustus 
besluit alle manschappen terug te trekken uit de gebieden tussen de Rijn 
en de Elbe, die in de jaren vanaf 12 v. Chr. veroverd waren door Drusus en 
daarna Tiberius (de zonen van zijn vrouw Livia, geboren uit haar eerste 
huwelijk met Tiberius Claudius Nero). Daarmee geeft hij het reeds begon-
nen project op om er een Romeinse provincie van te maken. Vanaf dat 
moment, en tot op vandaag, vormt de Rijn de definitieve grens tussen de 
Latijnse en de Germaanse wereld.

14
19 augustus. Keizer Augustus overlijdt op 75-jarige leeftijd in Nola, 
Campanië, na bijna vierenveertig jaar bestuur. Hij wordt opgevolgd door 
Tiberius, een zoon uit het eerste huwelijk van zijn vrouw Livia, die de prin-
ceps als erfgenaam aangenomen had in 4 n. Chr., na de dood van Gaius 
Caesar; bij diezelfde gelegenheid had Augustus Tiberius gedwongen om 
op zijn beurt zijn neef Germanicus, de zoon van zijn broer Drusus, als erf-
genaam aan te nemen. Bij wijze van legaat laat Augustus de Senaat een 
reeks geschriften toesturen, waaronder een autobiografisch werk, een me-
morie met bestuurlijke adviezen bestemd voor Tiberius, en gedetailleerde 
instructies voor zijn vergoddelijking. In tegenstelling tot zijn adoptievader 
Julius Caesar wilde Augustus tijdens zijn leven niet als godheid aanbeden 
worden, pas postuum zou hij die eer aanvaarden. Na zijn dood krijgt hij de 
titel Divus Augustus en wordt hij vereerd als beschermgod van de stabili-
teit van Rome en het Romeinse Rijk; de vergoddelijking, die door de 
Senaat via een speciale procedure wordt bekrachtigd, zal vanaf dan toege-
kend worden aan alle keizers die zich tijdens hun leven goede bestuurders 
betoond hebben en de bevoegdheden van de senatoriale orde gerespec-
teerd hebben. Ten slotte bevatten de documenten ook een verslag dat 
Augustus kort voor zijn dood geschreven heeft over alles wat hij tijdens zijn 
lange bewind gerealiseerd had: de Senaat besluit de tekst, in het Latijn en 
het Grieks, in alle provincies van het Rijk te laten publiceren onder de titel 
De daden van de goddelijke Augustus (Res Gestae Divi Augusti). Er zijn 
meerdere fragmenten van bewaard gebleven in de vorm van stenen inscrip-
ties, vooral afkomstig uit steden in Klein-Azië, die het mogelijk gemaakt 
hebben de hele tekst opnieuw samen te stellen. Augustus doet op uiterst 
bondige wijze verslag van alles wat hij op politiek en militair gebied onder-
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nomen heeft, en van de eer die de Senaat en het Romeinse volk hem daar-
voor bewezen hebben.

Zijn opvolger Tiberius, die keizer wordt op 54-jarige leeftijd, heeft 
de moeilijke taak de loodzware erfenis van Augustus verder te zetten, maar 
bezit niet het charisma van zijn voorganger. Zijn schuchtere, bedeesde ka-
rakter maakt dat hij vaak op onbegrip stuit bij de meest vooraanstaande 
leden van de Senaat. De senatoriale geschiedschrijving (daarbij denken we 
in de eerste plaats aan de Annalen van Cornelius Tacitus) schetst een duis-
ter portret van deze princeps – hij wordt afgeschilderd als een hypocriete, 
wrede tiran. Dat beeld strookt echter niet met de realiteit: hoewel Tiberius 
de politiek van Augustus zeer rechtlijnig doorzette, probeert hij het princi-
paat ook een meer ‘republikeinse’ dimensie te geven en zoekt hij voortdu-
rend de samenwerking met de Senaat op – hij neemt deel aan senaatszittingen, 
breidt de administratieve en rechterlijke functies van de Senaat uit en laat 
de senatoren zelf magistraten benoemen.

14
26 mei. In Rome wordt de overwinning van Germanicus gevierd, die bij 
verschillende veldtochten voorbij de Rijn herhaaldelijk de plaatselijke 
stammen verslagen heeft en zelfs een deel van de veldtekens die Varus bij 
het Teutoburgerwoud verloren had, heeft weten te recupereren. Bij de be-
roemde krijgsgevangenen die hij heeft meegevoerd naar Rome om mee te 
lopen in zijn triomftocht bevindt zich onder andere Thusnelda, de vrouw 
van Arminius, met haar pasgeboren zoontje. De jonge erfgenaam van 
Tiberius is op dat moment populairder dan ooit, wat scherp contrasteert 
met het klimaat van rancune tegenover de keizer zelf. Meteen na de triomf-
tocht wordt Germanicus naar het oosten gestuurd om toezicht te houden 
op de omvorming van de voormalige vazalstaten Cappadocië, Cilicië en 
Commagene, waarvan de vorsten recent overleden waren, tot provincies 
van het Romeinse Rijk; tijdens die missie komt hij echter ernstig in aanva-
ring met Gnaeus Calpurnius Piso, de gouverneur van Syria, die Tiberius 
met hem meegestuurd had en met wie hij voortdurend bevoegdheidscon-
flicten heeft. Als Germanicus op 10 oktober van het jaar 19 in Antiochië 
na een plotse ziekte sterft, nauwelijks drieëndertig jaar oud, doet het ge-
rucht al snel de ronde dat Tiberius hem heeft laten vergiftigen uit angst 
voor zijn buitengewone populariteit, en dat Piso daarbij als handlanger 
fungeerde.

In jaar 17 sterft de historicus Titus Livius, die afkomstig was uit 
Padua, uit een plebejische familie stamde en bekendstond om zijn republi-
keinse sympathieën; hij zal herinnerd worden om zijn boeken Ab Urbe con-
dita (Sinds de stichting van de stad), het grootste in het Latijn geschreven 
geschiedkundige werk, dat de geschiedenis van Rome behelst vanaf de 
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stichting van de stad tot op dat moment. Van dit monumentale werk zijn 
35 boeken bewaard gebleven, iets minder dan een kwart van de oorspron-
kelijke omvang.

23
Drusus Minor, die na het overlijden van Germanicus de enige overgeble-
ven zoon en natuurlijke erfgenaam van Tiberius is, komt in onduidelijke 
omstandigheden om het leven. In diepe rouw gedompeld trekt de keizer 
zich nog meer terug uit het publieke leven: enkele jaren later, in het jaar 27, 
ruilt hij Rome definitief in voor zijn villa op Capri, van waaruit hij zijn be-
stuurstaken blijft waarnemen. Lucius Aelius Seianus, die door de princeps 
was aangesteld als prefect van de Praetoriaanse garde – de keizerlijke lijf-
wacht – maakt in Rome van de situatie gebruik om de macht naar zich toe 
te trekken: als vertegenwoordiger van het keizerlijke gezag in de stad mis-
bruikt Seianus Tiberius’ vertrouwen om de senatoriale orde beetje bij 
beetje van zijn taken te ontheffen, spant hij politieke processen aan tegen 
zijn tegenstanders en zelfs tegen verschillende leden van de keizerlijke fami-
lie, tot hij uiteindelijk het hele openbare leven controleert. Wanneer 
Tiberius uiteindelijk van Antonia, de weduwe van zijn broer Drusus, ver-
neemt waar Seianus mee bezig is, ontzet hij hem uit zijn functies en laat 
hem op 18 oktober van het jaar 31 door de Senaat ter dood veroordelen en 
terechtstellen. Op dat moment wordt eindelijk ook duidelijk hoe Tiberius’ 
zoon aan zijn einde gekomen is: Seianus’ ex-vrouw Apicata onthult dat 
haar man de erfgenaam van de princeps acht jaar eerder heeft laten vergifti-
gen omdat hij diens plaats als opvolger wilde innemen; Drusus’ vrouw 
Livilla, die een verhouding had met Seianus, zat bovendien in het complot. 
Met de val van de machtige prefect van de Praetoriaanse garde is het eerste 
openlijke conflict tussen de keizer en een hoge legerfunctionaris een feit: 
iets wat in de daaropvolgende eeuwen herhaaldelijk zal voorkomen, en wat 
vaak uitmondt in regelrecht machtsmisbruik waarbij nu eens de een, dan 
weer de ander aan het langste eind trekt.

29
18 maart. Op de vooravond van het joodse paasfeest laat Pontius Pilatus, 
de gouverneur van Judea, op vraag van het Sanhedrin van Jeruzalem een 
plaatselijke religieuze leider tot de kruisdood veroordelen: het gaat om 
Jezus van Nazareth, een profeet die een grote schare volgelingen om zich 
heen heeft weten te verzamelen, vooral uit de onderste lagen van de bevol-
king. De priesters van de tempel zien hem als een gevaar omdat hij de 
Messiasverwachting van het joodse volk een pauperistische en mogelijk 
subversieve invulling geeft. De veroordeling en terechtstelling van Jezus 
houden zijn leerlingen echter niet tegen: onder leiding van zijn rechter-
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hand Petrus beginnen ze de leer van hun meester te verspreiden bij de 
joodse gemeenschappen van Palestina en Syria en verkondigen ze dat hij 
uit de dood is opgestaan.

37
18 maart. Keizer Tiberius overlijdt op 77-jarige leeftijd in Misenum: 
zodra het nieuws Rome bereikt, breken op straat vreugdetaferelen los. Als 
nieuwe princeps wijst de Senaat de vierentwintigjarige Gaius aan, de jong-
ste zoon van Germanicus en de enige die de machinaties van Seianus over-
leefd heeft. De jongeman draagt de bijnaam Caligula, wat ‘kleine caliga’ 
betekent: de caliga was een sandaal die tot de uitrusting van het Romeinse 
leger behoorde, en Gaius, die tussen de soldaten was opgegroeid, droeg dit 
schoeisel al van kleins af aan. Gaius heeft weinig voeling met de delicate 
evenwichtsoefeningen die vereist zijn voor het institutionele compromis 
dat door Augustus in het leven geroepen en door Tiberius voortgezet was, 
en zijn bestuursstijl inspireert zich vanaf het begin meer op bepaalde 
vormen van het koningschap dan op de het principaat; hij voert een mo-
narchie naar hellenistisch model in, die veel lijkt op wat Rome tachtig jaar 
daarvoor uitgeprobeerd had onder de dictatuur van Julius Caesar. 
Enerzijds vertaalt dit zich in maatregelen die hem erg geliefd maken bij het 
volk, zoals de vrijlating van gevangenen en het gratis uitdelen van voedsel 
en geld; anderzijds keert hij zich af van de republikeinse traditie van res-
pectvolle samenwerking met de Senaat, die hij in een minderwaardige posi-
tie dwingt. In aristocratische kringen groeit de antipathie tegen de princeps 
dan ook snel, en binnen slechts een paar jaar zal dat leiden tot een samen-
zwering die hem het leven kost. De despotische houding van Gaius hangt 
samen met een goddelijke opvatting van de keizerlijke macht: Gaius laat 
zich, net als Julius Caesar vóór hem, al bij leven als godheid vereren, en 
dringt deze persoonlijkheidscultus ook op aan de leden van de senatoriale 
orde, iets wat zijn voorgangers zorgvuldig vermeden hadden. Gedurende 
de hele beginperiode van het keizerrijk en zeker tot het begin van de vierde 
eeuw zal het bestuur van Rome voortdurend balanceren tussen de tegenge-
stelde polen van principaat en monarchie, en de keizers zien hun eigen rol 
nu eens als die van de hoogste magistraat in een republiek, dan weer als die 
van een autocraat bekleed met goddelijke macht.

41
24 januari. Keizer Gaius wordt op 28-jarige leeftijd door samenzweerders 
vermoord, samen met zijn vrouw Cesonia en zijn pasgeboren dochtertje. 
Terwijl de Senaat debatteert over de vraag of ze een nieuwe princeps uit 
hun eigen rangen moeten kiezen of de republiek in ere moeten herstellen, 
roepen de soldaten van de Praetoriaanse garde (nadat ze hem gevonden 
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hadden in de vertrekken waar hij zich schuilhield) de enige overlevende 
mannelijke telg van de keizerlijke familie uit tot keizer: de vijftigjarige 
Claudius, de jongere broer van Germanicus, die tot op dat moment aan 
alle samenzweringen ontsnapt was omdat niemand hem geschikt achtte 
voor het staatsbestuur. De nieuwe princeps lijdt namelijk al vanaf zijn ge-
boorte aan allerlei kwalen, waardoor hij mank loopt en stottert, en om die 
reden had hij zich altijd ver van het openbare leven gehouden en zich aan 
de studie gewijd, met name aan het schrijven van geschiedkundige en oud-
heidkundige werken. Tegen alle verwachtingen in blijkt Claudius een be-
kwaam politicus en een uitstekend bestuurder, die het principaat opnieuw 
in lijn brengt met de augusteïsche traditie, hoewel hij ook gehoor geeft aan 
enkele verzuchtingen die opgedoken waren tijdens het traumatische 
bewind van zijn neef Gaius. De belangrijkste nieuwigheid is dat het princi-
paat onder Claudius een gecentraliseerd, efficiënt bestuurssysteem krijgt 
dat rechtstreeks onder gezag van de princeps staat, waarbij de traditionele 
republikeinse magistratuur gepasseerd wordt. Zo beperkt hij de beoorde-
lingsvrijheid en het cliëntelisme waarmee de senatoren gewoonlijk te werk 
gingen bij openbare aanbestedingen, ook al omdat een groot deel van de 
nieuwe bureaucratie bestaat uit mensen uit de lagere sociale klassen, cavale-
risten of vrijgelaten slaven, van wie Claudius meer trouw en gehoorzaam-
heid kan verwachten dan van de machtige senatorenfamilies. In deze 
periode begint dan ook de graduele verwijdering van de senatoren van het 
daadwerkelijke bestuur van het Keizerrijk, een proces dat twee eeuwen 
later voltooid zal zijn. Claudius geeft bovendien een nieuw elan aan de 
openbare werken, hij laat nieuwe aquaducten bouwen en een nieuwe 
haven aanleggen bij de Tibermonding, en hij maakt opnieuw werk van de 
territoriale uitbreiding van het Rijk: verschillende voormalige vazalstaten 
worden als provincies ingelijfd (Mauretania, Lycië, Judea, Thracië) en hij 
begint aan de verovering van Brittannië, die veertig jaar later, tijdens het 
principaat van Domitianus, afgerond zal worden.
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Waarom kwam het Romeinse Rijk ten val? Over die vraag breken wij 
Europeanen ons al sinds het begin van onze geschiedenis het hoofd, waar-
bij we vaak ook reflecteren (soms expliciet, soms stilzwijgend) over de ge-
volgen van die gebeurtenis uit het verre verleden op ons heden. We waren 
onder de indruk van de monumentale overblijfselen van het oude Rome, 
groeiden op met de immateriële erfenis ervan, bewonderden de economi-
sche, technologische en culturele verworvenheden van het Romeinse Rijk; 
en we vroegen ons af hoe de westerse beschaving geëvolueerd zou zijn als de 
ineenstorting van dat Rijk geen invloed gehad zou hebben op individuele 
leefomstandigheden, en de complexiteit van de maatschappelijke organisa-
tie niet drastisch gereduceerd zou hebben. Generaties intellectuelen 
hebben gezocht naar de meest ‘waarachtige en diepgaande redenen van die 
cesuur’. Hoe kon het gebeuren dat een van de grootste en duurzaamste 
rijken uit de geschiedenis, dat eeuwenlang voor vrede en welvaart in de me-
diterrane wereld gezorgd had, en dat door een van zijn beroemdste burgers, 
de filosoof Plutarchus van Chaeronea, omschreven werd als ‘de mooiste 
van alle menselijke scheppingen’, met een solide bestuurlijk en militair ap-
paraat, een verfijnde cultuur, een gedegen technologische kennis, een hoge-
lijk gespecialiseerd sociaal en economisch leven dat gereguleerd werd door 
een coherent wettenstelsel, ten onder ging door toedoen van hordes half 
geciviliseerde, nauwelijks georganiseerde barbaren? Voor de Europese be-
schaving, die zichzelf als erfgenaam en voortzetting van Rome beschouwt, 
komt daar ook een meer verontrustende bedenking bij: hoe voorkomen we 
dat dit opnieuw gebeurt?
 In zijn boek Der Fall Roms. Die Auflösung des römischen Reiches im 
Urteil der Nachwelt (De val van Rome. De ontbinding van het Romeinse 
Rijk gezien door de ogen van latere generaties) dat in 1984 verscheen, wijdde 
de Duitse historicus Alexander Demandt maar liefst 150 bladzijden aan een 
overzicht en classificatie van alle redenen die tot dan toe naar voren gescho-
ven waren om dit historische fenomeen te verklaren: van de opkomst van 
het christendom tot spanningen tussen de sociale klassen, van de uitput-
ting van natuurlijke hulpbronnen tot een gebrekkige werking van de 
staatsmachinerie. Tegen die achtergrond bleken de experts evenwel vooral 
van mening te verschillen over de rol die de barbaarse invallen gespeeld 
hebben in het proces: was dat een toevallige omstandigheid, die bij wijze 
van spreken de genadeslag gaf aan een staatsstructuur die al op de rand van 
de afgrond stond? Of was deze opeenvolging van traumatische gebeurte-
nissen de rechtstreekse oorzaak van de ineenstorting van de staatsinstellin-
gen en het territoriale bestuursapparaat, en dus de ondergang van het Rijk? 
In het besluit van zijn boek Het rijk der christenen (L’empire chrétien) uit 
1947 verwierp de Franse geschiedkundige André Piganiol de theorieën vol-
gens welke de val van Rome te wijten was aan interne factoren. Hij stelde 
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dat het Rijk een sterk en vitaal organisme was, dat uitsluitend te gronde ge-
richt werd door de steeds frequentere en verwoestendere barbaarse inval-
len. De befaamde laatste woorden van het boek luiden: ‘De Romeinse 
beschaving is geen natuurlijke dood gestorven. Ze werd vermoord.’ Toch 
laat Piganiol daarmee de hoofdvraag onbeantwoord: de Romeinen waren 
er eeuwenlang in geslaagd de barbaarse volkeren af te houden en op min of 
meer vreedzame wijze in het rijk te integreren, dankzij een combinatie van 
diplomatie, een gecontroleerde immigratiepolitiek, een open houding ten 
opzichte van handelscontacten, en het vertoon van militaire suprematie. 
Hoe kwam het dat dit evenwicht in de vierde eeuw verstoord raakte en 
Rome niet meer in staat was de druk op zijn grenzen het hoofd te bieden?
 De migratiestromen in het oude Rome vormden het thema van een 
boek van Alessandro Barbero uit 2006, getiteld Barbari: immigrati, 
profughi, deportati nell’Impero Romano (Barbaren: migranten, vluchte-
lingen, gedeporteerden in het Romeinse Rijk). Barbero toonde aan dat im-
migratie een fenomeen van lange duur was, nauw gelinkt aan de expansie 
van het Rijk en aan de behoefte de greep op het territorium te behouden. 
Een aanzienlijk deel van die migratie gebeurde uiteraard intern: veel 
mensen uit de provincies trokken weg naar de hoofdstad of naar de rijkere 
steden, aangelokt door de grotere economische mogelijkheden en het uit-
zicht op sociale mobiliteit; maar er waren ook migranten van buitenaf, die 
de duizenden kilometers lange landsgrenzen overstaken die de provincies 
van Rome van andere staatseenheden scheidden: van de Germaanse stam-
men in Centraal-Europa over de Berbers in de Sahara tot het rijk van de 
Parthen en later de Perzen in het oosten. Die grenzen waren allesbehalve 
hermetisch, vaak eerder symbolisch dan tastbaar (op enkele uitzonderin-
gen na, zoals de Muur van Hadrianus in Brittannië), en eromheen ontston-
den authentieke grensgemeenschappen die dreven op handelscontacten 
tussen binnen- en buitenland en op de inzet van barbaarse werkkrachten. 
In het merendeel van deze gebieden werd de situatie gestabiliseerd in de 
Augusteïsche of Julisch-Claudische periode, toen volkeren die grotendeels 
dezelfde taal, gebruiken en tradities deelden plotseling gescheiden werden 
door de grenzen van het Romeinse territorium: gebieden die de keizerlijke 
soevereiniteit (min of meer vrijwillig) aanvaardden, werden geleidelijk aan 
geürbaniseerd en geromaniseerd, terwijl volkeren buiten de grenzen hun 
eigen gebruiken en staatsordening behielden, zij het onder het toeziend 
oog van hetzelfde keizerlijke gezag. Hoewel het verschil tussen binnen- en 
buitenland op bestuurlijk en fiscaal vlak duidelijk afgelijnd was, betekende 
het universalistische ideaal dat aan de Romeinse expansie ten grondslag lag 
dat de autoriteit van de princeps in theorie van toepassing was op de hele 
mensheid: de keizer stond in voor het welzijn van iedereen die bijdroeg aan 
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het gemeenschappelijke belang, en moest degenen straffen die het bedreig-
den – of die nu op Romeins grondgebied woonden of niet.
 Deze situatie bleef ongeveer twee eeuwen ongewijzigd: pas tijdens 
het principaat van Marcus Aurelius in de laatste decennia van de tweede 
eeuw veranderde de grenspolitiek, om twee redenen: een externe en een in-
terne. De eerste was de geopolitieke instabiliteit van Centraal-Europa: in 
die tijd waren de Marcomannen bezig hun grondgebied uit te breiden, 
omdat ze hun overwicht op de omringende Germaanse stammen wilden 
versterken. Veel van die stammen sloten zich bij de Marcomanse gelederen 
aan, maar veel andere, die met geweld uit hun woonplaats verdreven of 
vrijwillig vertrokken waren, trokken op naar de Romeinse provincies, met 
min of meer vijandige bedoelingen. Gedurende de vijftien jaar durende 
oorlogen aan het Donaufront hanteerde het Rijk beurtelings een strategie 
van opvang of deportatie ten opzichte van deze stammen: enerzijds werd 
aan kleine groepen barbaren de mogelijkheid geboden zich vreedzaam op 
Romeins grondgebied te vestigen, anderzijds werden verslagen vijanden als 
gevangenen naar Rome overgebracht, waar ze gevestigd werden in ont-
volkte gebieden waarvan ze door hun arbeid de economische en demografi-
sche toestand moesten verbeteren. Dat gebeurde naar aanleiding van de 
tweede factor waarvan sprake was: de zogenaamde ‘Pest van Antonius’, een 
verwoestende epidemie van waarschijnlijk de pokken, die jarenlang aans-
leepte en waarvan de verspreiding juist door de grote troepenbewegingen 
tijdens de Donau-oorlogen in de hand gewerkt werd. De opvang van 
vluchtelingen en de gedwongen vestiging van gedeporteerden vormde een 
oplossing voor de demografische inzinking die de pest in bepaalde gebie-
den had veroorzaakt. Dat die gebieden opnieuw bevolkt werden door 
gronden toe te wijzen aan barbaarse stammen was uiteraard potentieel ge-
vaarlijk (er zijn gevallen van opstand bekend), maar het was niettemin 
beter dan het terrein gewoon onbenut te laten: de keizerlijke autoriteit 
wilde bovenal voorkomen dat uitgestrekte landstreken waar geen boeren 
meer waren, geen landbouw- en belastingopbrengsten meer opleverden.
 Na twintig jaar relatieve stabiliteit begonnen de barbaren opnieuw 
druk te zetten op de grenzen, deze keer nog hardnekkiger, en dat bleef zo 
gedurende de hele derde eeuw. Die aanhoudende druk was een zware be-
proeving voor de institutionele draagkracht van het Rijk, dat door de 
grootste crisis van zijn geschiedenis ging. Toch veranderden de jachtige op-
eenvolging van keizers, de voortdurende burgeroorlogen en de verwoestin-
gen die de barbaarse strooptochten aanrichtten niets aan de Romeinse 
politiek jegens bevolkingsgroepen die zich op het grondgebied van Rome 
wilden vestigen: militaire tegenstand bieden aan vijandige groepen, maar 
integreren wie er vreedzaam wilde leven. Die integratie verliep vooral via 
het leger, dat steeds meer barbaren inlijfde om de door de aanhoudende 
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oorlogen uitgedunde rangen te versterken. Nieuw was het rekruteren van 
barbaren niet – velen van hen behoorden tot krijgshaftige stammen en 
waren getrainde vechtersbazen – maar omdat het leger in deze periode een 
toenemend aanzien genoot, konden sommige van deze rekruten verras-
sende posities bereiken. In 235 werd Gaius Julius Maximinus de eerste 
princeps van barbaarse afkomst; hij werd door de soldaten tot keizer uitge-
roepen op het hoogtepunt van een briljante militaire carrière. We weten 
niet hoe hij zijn etnische identiteit zelf aanvoelde, maar zijn afkomst belette 
hem in ieder geval niet om de Romeinse belangen en de territoriale gren-
zen met hand en tand te verdedigen tegen de Alemannen en de Sarmaten. 
Helaas volstonden dergelijke inspanningen niet. In de donkerste jaren van 
de crisis, halverwege de 3de eeuw, werden de Romeinen in een hoe langer 
hoe slechtere onderhandelingspositie gedwongen. In 251 werd Decius de 
eerste keizer die op het slagveld sneuvelde, toen hij probeerde een inval van 
de Goten tot staan te brengen; in 260 werd Valerianus gevangengenomen 
door de Perzen, een blamage die zware gevolgen had voor het moreel van 
het leger en van alle Romeinen.
 Opmerkelijk genoeg leverden precies de Balkanprovincies, die het 
meeste te lijden hadden onder de invallen en waar het gros van de vreed-
zaam gevestigde barbaren woonde, de keizers van de late derde eeuw. Die 
slaagden erin de territoriale integriteit van het Romeinse Rijk te herstellen 
en de grenzen te stabiliseren. Tegen het einde van deze opleving, in 301, 
konden keizer Diocletianus en zijn collega’s in de voorrede bij het be-
roemde Prijzenedict met recht verklaren dat het hun gelukt was de rust aan 
de grenzen te laten weerkeren: ‘Nu de toestand van de wereld weer vredig is 
en in een bedding van diepe kalmte rust, kunnen we de onsterfelijke goden 
danken, terugdenkend aan de oorlogen die we zegevierend besloten 
hebben [...] wij, die dankzij de welwillendheid van de goden een einde ge-
maakt hebben aan de sinds lang woedende plunderingen door barbaarse 
volksstammen, door diezelfde volkeren te vernietigen.’ Dat de barbaren 
compleet weggevaagd waren, klopte natuurlijk niet, maar het valt niet te 
ontkennen dat het Rijk na een periode van diepe crisis zijn stabiliteit en 
overwicht op de omringende naties herwonnen had, althans in Europa en 
Afrika (in Azië was de situatie complexer, vanwege het goed georganiseerde 
en altijd vijandige Perzische Rijk). In de vierde eeuw had Rome zijn 
machtspositie terug, en ging het door met zijn traditionele beleid van mili-
taire interventies tegen de agressiefste volkeren, terwijl vluchtelingen en 
bannelingen vreedzaam werden opgevangen. Wel was er een belangrijk ver-
schil waar het de integratie van migranten in de maatschappij betrof. Tot 
halverwege de derde eeuw werden barbaarse rekruten gewoon in het leger 
opgenomen en onder het bevel van Romeinse officieren gesteld. Dat veran-
derde toen keizer Gallienus het monopolie van de senatoren op 
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bevelhebbende posities afschafte, en deze posities toevertrouwde aan be-
roepsmilitairen. Deze maatregel verhoogde de sociale mobiliteit in het 
leger gevoelig: alle rekruten, ook barbaarse, konden op basis van individu-
ele verdiensten toegelaten worden tot bevelhebbende functies, de geluk-
kigsten zelfs tot het keizersambt. Wat in het geval van Maximinus een 
vroege uitzondering was, werd vanaf de laatste decennia van de derde eeuw 
steeds vaker de norm.
 Zodra de crisis bedwongen was, kende het Rijk in de vierde eeuw 
een periode van hernieuwde stabiliteit, en de relatieve vrede in de grenspro-
vincies ging gepaard met een duidelijke versnelling van het integratieproces 
van barbaarse volksstammen. In de tweede helft van de vierde eeuw begon 
dit systeem echter spaak te lopen: de oorzaak daarvan was een nieuwe toe-
vloed van vluchtelingen, die met zo veel waren dat de Romeinse adminis-
tratie zowel lokaal als centraal in grote moeilijkheden kwam. De opvang 
van de nieuwkomers verliep zo rampzalig dat het integratiebeleid niet 
alleen mislukte, maar dat sommige groepen migranten het staatsgezag en 
de Romeinse wetten zelfs gewoon verwierpen: binnen de kortste keren 
kreeg Rome af te rekenen met een groep georganiseerde en gewapende 
vreemdelingen over wie het geen enkele controle had, die zich vrijelijk over 
het hele grondgebied verplaatsten, leefden van plunderingen en zich luk-
raak gronden toe-eigenden. Toen de Romeinse samenleving besefte welke 
catastrofe zich voltrok, ging men op zoek naar oorzaken: de verslagen en 
overpeinzingen van auteurs uit die periode, in het bijzonder de geschied-
schrijvers Ammianus en Eunapius, verdienen het in detail geanalyseerd te 
worden om te begrijpen hoe een goedbedoeld opvang- en integratieproces 
kon ontsporen tot een ernstige bedreiging voor Rome. Het vervolg van dit 
verhaal is een weinig verheffende opeenstapeling van inschattingsfouten, 
beleidsmatige en organisatorische dwalingen, ontoereikende of overtrok-
ken reacties. Het is vast en zeker interessant om dit gebeuren te begrijpen; 
bovendien kan het een nuttige waarschuwing zijn, zodat iets gelijkaardigs 
ons bespaard blijft.

barbaren in het romeinse rijk
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‘Ik ben historicus, archeoloog en schrijver van historische non-fictie. Dat is 
voor mij een compleet vanzelfsprekende combinatie,’ vertelt Fabio 
Guidetti. Als de in Italië geboren schrijver begint met vertellen heeft hij 
zijn armen nog over elkaar geslagen, hij zoekt nog naar woorden en kijkt af 
en toe onbedoeld streng voor zich uit. Hoe langer hij vertelt, hij meer die 
houding verandert. Guidetti blijkt in alles een deskundige, maar bovenal 
een gepassioneerd spreker.

‘De academische tekst is per definitie een stijf medium, een onder-
zoeker moet ingaan op details, op interpretaties van interpretaties en op 
basiskennis van de lezer. Bij een literaire tekst draait juist alles om afstand 
nemen: de taal, de structuur, de rangschikking, alles wordt bepaald door 
het belang van de vertelling. Ik vraag mezelf altijd af: waarom moet ieder-
een het verhaal van deze dode mensen kennen?’

Guidetti bleef bewust weg bij een fictionele vorm. ‘Het gaat mij om 
efficiëntie. Ik voel geen behoefte om verhalen te verzinnen, ik wil ze zo 
goed mogelijk kunnen vertellen. De werkelijkheid is bovendien vaak krach-
tiger dan wat ik zou kunnen verzinnen.’

‘Ken je de film Kingdom of Heaven van Ridley Scott?’ vraagt 
Guidetti. Hij begint over de film, hij praat over kruistochten en over de 
laatste koningin van Jeruzalem, en hoe enthousiaster hij wordt, hoe verder 
hij zijn schouders optrekt. ‘Sibylle, de koningin in kwestie, staat in die film 
voor een dilemma: kiest ze voor de toekomst van de staat of kiest ze voor de 
liefde en vertrekt ze met haar minnaar? In de filmversie kiest ze het laatste 
en daarmee krijgt ze een happy end. Terwijl in werkelijkheid het omge-
keerde gebeurde: de echte Sibylle koos óók voor de liefde, maar daarmee 
stortte haar rijk juist finaal de afgrond in. Dat is toch veel poëtischer?’

Zijn Guidetti’s eigen boeken dan zuiver historisch? Heel even leunt 
de auteur ver naar achter op zijn stoel. Alsof hij even uit het gesprek ver-
dwijnt. ‘Nee,’ zegt hij dan. Auteurs van historische non-fictie scheppen 
evengoed een verhaal. ‘Natuurlijk,’ zegt hij, hevig knikkend. ‘Ja, de versie 
die ik van de werkelijkheid maak, is ook geconstrueerd,’ en hij prikt met 
zijn vinger op tafel. ‘Zonder meer. Ik bekijk historische figuren alsof het 
personages zijn. Ik zoek naar hun motieven, naar hun belevingswereld. 
Wat heeft er zich precies afgespeeld en waarom?’

Guidetti specialiseerde zich in de klassieke oudheid, de tijd van 
Griekse en Romeinse beschavingen. Hij formuleert zorgvuldig waar die in-
teresse vandaan komt. ‘Ten eerste zijn wij nog steeds Romeinen, zij hebben 
onze huidige samenleving vormgegeven. Ze hebben de basis gelegd voor 
hoe we nu nog steeds leven en denken,’ zegt hij. Hij trekt even aan de 
boord van zijn overhemd. ‘Ten tweede kunnen we ontzettend veel van de 
Romeinse periode leren. Hun maatschappij was voor een groot deel geba-
seerd op gelijkwaardigheid, op universele waarden.

over fabio guidetti
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Dat klinkt paradoxaal voor een volk dat slaven hield,’ haast hij zich 
te zeggen, alsof hij inspeelt op de verontwaardigde reacties uit een college-
zaal. ‘Dat lijkt misschien vreemd, maar de Romeinse vorm van slavernij 
was niet gebaseerd op ras of geslacht. In de Romeinse samenleving kon een 
Barbaar, iemand van buiten de Romeinse cultuur, het tot keizer schop-
pen,’ en hij spert zijn ogen wijd open. ‘En dat bedoel ik letterlijk: de 
Romeinen hebben Barbaarse koningen gekend. In hun wereldbeeld werd 
ook de vreemdeling als volwaardig gezien. Daar kunnen we nog steeds van 
leren, zeker in een tijd van migratieproblematiek, van culturele conflicten.’

Guidetti laat zijn schouders weer zakken, wendt even zijn ogen af en 
slaat zijn armen weer over elkaar. Hier zit een schrijver met een onbedwing-
bare verteldrang, die boven alles zoekt naar de betekenis van een geschiede-
nis die dreigt te worden vergeten.
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Lies Lavrijsen stortte zich volledig op het Italiaans, nog voor ze ooit in 
Italië geweest was. Ze had zich aangemeld voor de studie Romaanse talen 
en moest naast het verplichte Frans een tweede taal kiezen. ‘Ik heb geen 
Italiaanse familie, sprak de taal niet, er leek geen enkele connectie,’ vertelt 
de Vlaamse vertaler. ‘Ik koos Italiaans vanwege televisie. Echt waar, ik 
dacht Italië goed te kennen. Van de films,’ en ze moet er zelf om lachen.

‘Ik ben opgegroeid in een klein dorpje in Noord-België. Dat was een 
gesloten omgeving, mensen zijn er heel gereserveerd. Ik keek als puber veel 
naar Arte, dat is een Europese zender die vaak Italiaanse films uitzendt. Een 
overdreven variant van het dagelijks leven natuurlijk, maar toch: ik voelde 
me enorm aangetrokken tot het land.’ En dus vertrok Lavrijsen, eenmaal 
begonnen met de studie Romaanse talen, voor het eerst naar Italië. Ze 
maakte een rondreis met studiegenoten, verbleef met regelmaat in Rome 
en studeerde een half jaar in Milaan. Haar liefde voor de Italiaanse cultuur 
werd groter, al lijkt ze zich er soms met een lach voor te willen excuseren. 
Haar zwak voor Italië blijft steeds net onder de oppervlakte verscholen. 
‘Tja, ik voel me thuis in dat gekke land,’ zegt ze een paar keer.

Lavrijsen is geen vertaler die al van kinds af aan een roeping heeft. 
‘Ik sloot mijn master Romaanse talen af met een thesis over Vitaliano 
Brancati en ik wist toen nog niet wat ik na mijn master wilde doen. Ik weet 
nog dat ik in de trein zijn werk zat te lezen en een soort eureka-moment 
had: ik zou dit kunnen vertalen!’ Ze vertelt dat ze een voorliefde heeft voor 
het vertalen van jeugdliteratuur. ‘Begrijp me niet verkeerd, ik hou heel erg 
van romans, maar een jeugdboek vertalen kan ook heel uitdagend zijn. 
Zo’n boek zit overvol met taal: woordgrapjes of straattaal, dat is echt een 
uitdaging.’

Het is een speels genre, dat inderdaad bij haar lijkt te passen. Ze 
heeft iets vrolijks, dat nooit volledig uitbarst. Het is een ingehouden lach, 
ze lijkt ieder moment te kunnen gaan grinniken.‘Het is fijn dat de 
Italiaanse literatuur de laatste tijd steeds meer naar buiten treedt. Er is meer 
aandacht voor de uniciteit van Italiaanse auteurs. Er is een groot verschil 
tussen de manier waarop er in bijvoorbeeld Nederland en Italië wordt ge-
schreven. Dat valt me altijd op in de Italiaanse literatuur: er is veel aan-
dacht voor doordacht, weelderig proza, met zinnen die vertakken en met 
elkaar vergroeien. Italiaanse schrijvers durven, misschien meer dan hun 
Nederlandse collega’s, een stilistische keuze verder door te trekken. Het 
publiek lijkt dat bloemrijke ook gewend te zijn: op Italiaanse scholen is er 
bijvoorbeeld al heel vroeg aandacht voor retoriek en stijlfiguren. Dat is een 
Latijnse erfenis die Nederlanders niet kennen.’

Lavrijsen lacht even. Het is duidelijk hoeveel ze van het vertalen kan 
genieten. Ze is daarom blij dat er langzaamaan meer aandacht voor het vak 
komt: ‘Het is de schrijver die een werk heeft gecreëerd, laat ik dat voorop 

over lies lavrijsen



26

stellen. Maar het is een vertaler die het werk naar een andere cultuur over-
brengt. Dat is geen gemakkelijk werk. Een lezer mag niet doorhebben dat 
een tekst oorspronkelijk in een andere taal werd geschreven. Je wil dat een 
lezer een boek wordt ingezogen en daarbij nergens achter blijft haken. Als 
de tekst nergens hapert, heb je je werk als vertaler goed gedaan. En dan vind 
ik dat we ook een plek op het titelblad verdienen.’ 
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